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1. (Enem/2017) em uma colisão frontal entre dois 

automóveis, a força que o cinto de segurança exerce 

sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar 

lesões graves nos órgãos internos. Pensando na 

segurança do seu produto, um fabricante de 

automóveis realizou testes em cinco modelos 

diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão 

de 0,30 segundo de duração, e os bonecos que 

representavam os ocupantes foram equipados com 

acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo 

da desaceleração do boneco em função do tempo. 

Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões 

dos cintos e velocidade imediatamente antes e após 

o impacto foram os mesmos para todos os testes. O 

resultado final obtido está no gráfico de aceleração 

por tempo. 

 

Qual modelo de cinto oferece menor risco de 

lesão ao motorista? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

2. (Enem/2018) muitos smartphones e tablets não 

precisam mais de teclas, uma vez que todos os 

comandos podem ser dados ao se pressionar a própria 

tela. Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada 

por meio das telas resistivas, formadas basicamente 

por duas camadas de material condutor transparente 

que não se encostam até que alguém as pressione, 

modificando a resistência total do circuito de acordo 

com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma 

simplificação do circuito formado pelas placas, em 

que A e B representam pontos onde o circuito pode 

ser fechado por meio do toque. 

 

Qual é a resistência equivalente no circuito 

provocada por um toque que fecha o circuito no 

ponto A? 

a) 1,3 kΩ 

b) 4,0 kΩ 

c) 6,0 kΩ 

d) 6,7 kΩ 

e) 12,0 kΩ 

 

3. (Enem/2018) O sonorizador é um dispositivo 

físico implantado sobre a superfície de uma rodovia 

de modo que provoque uma trepidação e ruído 

quando da passagem de um veículo sobre ele, 

alertando para a situação atípica à frente, como obras, 

pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre 

os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre 

vibrações que produzem ondas sonoras, resultando 

em um barulho peculiar. Considere um veículo que 

passe com velocidade constante igual a 108 km/h 

sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por 

uma distância de 8 cm. 

A frequência da vibração do automóvel percebida 

pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador 

é mais próxima de 

a) 8,6 hertz. 

b) 13,5 hertz. 

c) 375 hertz 

d) 1 350 hertz. 

e) 4860 hertz.  



 

 
 

4. (Enem/2016) O motor de combustão interna, 

utilizado no transporte de pessoas e cargas, é uma 

máquina térmica cujo ciclo consiste em quatro etapas: 

admissão, compressão, explosão/expansão e escape. 

Essas etapas estão representadas no diagrama da 

pressão em função do volume. Nos motores a 

gasolina, a mistura ar/combustível entra em 

combustão por uma centelha elétrica. 

 

Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é 

produzida a centelha elétrica? 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

e) E 
 

5. (Enem/2018) muitos primatas, incluindo nós 

humanos, possuem visão tricromática: três pigmentos 

visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada 

faixa de comprimentos de onda. Informalmente, 

embora os pigmentos em si não possuem cor, estes 

são conhecidos como pigmentos "azul", "verde" e 

"vermelho" e estão associados à cor que causa grande 

excitação (ativação). A sensação que temos ao 

observar um objeto colorido decorre da ativação 

relativa dos três pigmentos. Ou seja, se 

estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 

nm (retângulo I no gráfico), não excitaríamos o 

pigmento "azul", o pigmento “verde” seria ativado ao 

máximo e o “vermelho” seria ativado em 

aproximadamente 75%, e isso nos daria a sensação de 

ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de 

comprimento de onda de 600 nm (retângulo II) 

estimularia o pigmento “verde” um pouco e o 

“vermelho” em cerca de 75%, e isso nos daria a 

sensação de ver laranja-avermelhado. No entanto, há 

características genéticas presentes em alguns 

indivíduos, conhecidas coletivamente como 

Daltonismo, em que um ou mais pigmentos não 

funcionam perfeitamente. 

 

Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com 

essa característica, que não possuísse o pigmento 

conhecido como “verde”, com as luzes de 530 nm e 

600 nm na mesma intensidade luminosa, esse 

indivíduo seria incapaz de 

a) identificar o comprimento de onda do amarelo, 

uma vez que não possui o pigmento "verde". 

b) ver o estímulo de comprimento de onda laranja, 

pois não haveria estimulação de um pigmento visual. 

c) detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez 

que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. 

d) visualizar o estímulo do comprimento de onda 

roxo, já que este se encontra na outra ponta do 

espectro. 

e) distinguir os dois comprimentos de onda, pois 

ambos estimulam o pigmento “vermelho” na mesma 

intensidade.
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